
Heréd Község Önkormányzat 19/2008 (XII.16.) rendelete 
a nem szociális alapú támogatások szabályozásáról szóló  

14/2007 (XI.27.) rendelete módosításáról 
 
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a 
helyi önkormányzatokról szóló mód.1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a nem szociális rászorultságon alapuló helyi támogatásai szabályozására 
alkotott 14/2007 (XI.27.) rendelete ( a továbbiakban: R) módosításáról következő rendeletet 
alkotja. 

1. § (1)  A R. a következő 2.§- al egészül ki:  

„ 2. § (1) Gyermekszületési egyszeri támogatásra jogosultak baba- kelengye 
vásárlása céljából a Heréd községben állandó lakóhellyel rendelkező szülők, 
akiknek e rendelet hatályba lépése után herédi lakóhelyű gyermekük születik. 

 
            (2) A gyermekszületési támogatás kérelemre adható, a kérelemhez mellékelni 

kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának 
másolatát. A kérelem a gyermek születésétől számított fél éven belül nyújtható 
be, a benyújtási határidő jogvesztő. 

 
                 (3) A gyermekszületési támogatást átruházott hatáskörben a polgármester  

bírálja el. 
 

(4) A gyermekszületési támogatás mértéke egyszeri 20.000.-Ft  
gyermekenként, melyet vásárlási utalvány formájában házipénztárból 
felvétellel biztosít az Önkormányzat . 

(2) A R. a következő 3.§- al egészül ki:  

„3.§ (1) Időskorúak egyszeri támogatására jogosultak Heréd községben állandó 
lakóhellyel rendelkező a 65. életévüket betöltött lakosok. 

 
 (2) Az időskorúak támogatását a népesség-nyilvántartás adatai alapján a 65. 

életévük betöltésének évében rendezett idősek napja alkalmából hivatalból a 
polgármester állapítja meg. 

 
 (3) Az időskorúak támogatásának mértéke 2009. évben 1500,- Ft/fő, 2010. évtől 

2000,- Ft/ fő melyet élelmiszervásárlási utalvány formájában biztosít az 
Önkormányzat. 

 

 (4) A támogatást minden év november hónapjában az Idősek Napján ünnepélyes 
keretek között a polgármester a körjegyzőségi hivatal közreműködésével adja át. 

 

(3)  A R. 2.§, 3.§ és 4.§ ainak számozása kettővel növekszik. 
 

2. § (1) Jelen rendelet 2009. január 1.-én lép hatályba. 
      (2) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről és a módosított rendelet 

egységes szerkezetben való közzétételéről a körjegyző gondoskodik. 
 

k.m.f. 
 
 Kómár József  Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 polgármester  körjegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Az önkormányzati rendeletet 2008. december 16. napján kihirdettem. 
 
Heréd, 2008. december 16. 
 Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 körjegyző 


